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Maandag 18 januari (14 u)  

en dinsdag 19 januari (20 u) 

Filmvoorstelling in  De Kaekelaar 

“Samba” 

 

Dinsdag 26 januari – 20.00 uur - Kasteel van Schoten 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

HVV Schoten trakteert met ambachtelijk ijs! 

 

Maandag 15 februari (14 u) en dinsdag 16 februari (20 u) 

Filmvoorstelling in De Kaekelaar 

“Pride” 

 

Donderdag 10 maart – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met Stijn Bruers 

“Weet wie je eet.  Dierenrechten, vlees eten en veganisme” 

 

Donderdag 14 april – 20.00 ur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond  met Peter Derie over “De Koran.  De heilige 

verzen van de islam” 

 

 

www.hvv-schoten.be 

                               www.facebook.com/hvvschoten 

 
 

 



Maandag 18 januari (14.00 uur) 

Dinsdag 19 januari (20.00 uur) 

 

Filmvoorstelling in De 

Kaekelaar 

 

SAMBA 

Samba, afkomstig uit Senegal,  verblijft 

al tien jaar illegaal in Frankrijk, en leeft 

daar van bescheiden jobs. Hij doet er 

alles aan om een werkvergunning te 

krijgen  Alice is een manager uit het 

bedrijfsleven die net een burn-out heeft 

gehad en nu vrijwilligerswerk doet.  

Beiden hebben moeite om los te komen uit hun dagelijkse sleur, tot het lot 

hen samenbrengt. Met veel emotie én humor neemt hun leven een andere 

weg naar het geluk.   

Hartverwarmende film van Olivier Nakache en Eric Toledano, de makers 

van de fenomenale hit “Intouchables”, met in de hoofdrol opnieuw 

Frankrijks publiekslieveling Omar Sy.  Charlotte Gainsbourg speelt de 

vrouwelijke hoofdrol. 

“ Een schitterend verhaal, overtuigende acteerprestaties van Omar Sy en 

Charlotte Gainsbourg en jammer genoeg een keiharde waarheid: Samba 

heeft het allemaal. Het overleven dat voor duizenden asielzoekers aan de 

orde van de dag is, wordt geweldig gevisualiseerd” (Filmtotaal) 

“Samba is weer een schot in de roos. Het duo Nakache en Toladeno levert 

een film af die nog meer afgewerkt is dan Intouchables. Een populaire en 

politieke film die ons toont hoe het Frankrijk van vandaag in elkaar zit, 

maar dan met een happy end.” (Cinenews) 

Tickets: 4 euro.  Reservaties: tel. 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be 

perspectief, als religieus document dat vanuit een specifieke Arabische 

context aan het monotheïsme een nieuwe vorm gaf. 

 

Peter Derie is arabist en werkt als taal- en cultuurtrainer. Hij publiceerde 

over de Koran in 2008 (Mets&Schilt/Roularta) en ontwikkelde 

verschillende handboeken communicatief Arabisch voor het onderwijs 

voor volwassenen. Binnenkort verschijnt van hem een boek over de islam. 

 

 

Toegang: 3 euro.  Leden HVV 2 euro.   

 

Reservaties: tel. 03.658.46.49 of info@hvv-schoten.be 
 

  

 
  

 

Meer info op onze website: 

www.hvv-schoten.be 

Volg ons op Facebook: 

www.facebook.com/hvvschoten 

 

mailto:ccticket@schoten.be
mailto:info@hvv-schoten.be
http://www.hvv-schoten.be/


Donderdag 14 april – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met Peter Derie 

 

“De Koran.  De heilige verzen van de Islam” 
 

God, Allah, is een auteur. Een belangrijk deel van de wereldbevolking 

gelooft dat we diens boodschap kunnen lezen in de verzen van de koran. 

Zijn teksten klinken in de moskee of staan sierlijk op de muur van de 

woonkamer gekalligrafeerd. Generaties kinderen leerden schrijven in het 

koranschooltje. Gods boek is in islamitische landen de pijler van de 

grondwet. Hij geeft een stem aan culturen van Spanje tot China, haast 

anderhalf millennium lang.  

 

Voor moslims is de koran van goddelijke signatuur, een uniek en 

ongeschapen meesterwerk. Een koran vastpakken of reciteren is daarom een 

sacrale handeling. De koran ligt nooit onder andere boeken maar krijgt de 

ereplaats, op een ‘stoeltje’, en dat in een cultuur waar men meestal op de 

grond zat.  

 

In het islamdebat, dat nu ook in Vlaanderen de kop opsteekt, fietsen 

sociologen of journalisten ongemakkelijk om het document heen. Nochtans 

is de koran een bron van religieuze emotie en de standaard van alle 

islamitische theologie.  De islam is bovendien de snelst groeiende 

godsdienst in Europa. Een soennitische jongerencultuur verwoordt 

religieuze behoeftes, en dat tot verbazing van seculiere burgers, die verzen 

horen uit de late oudheid.  

 

Het zet ons allen aan het denken: wat is toch die koran? 

In een alluderende stijl reflecteert de koran op de religieuze cultuur van de 

late oudheid. Soms helder, maar vaak als weerbarstig document, waarbij de 

stijl, inhoud, woordgebruik, indeling en verteltechniek de welwillende lezer 

vervreemdt. Niet weinigen leggen daarom het boek verveeld aan de kant. 

 

Voor deze mensen brengt arabist Peter Derie een boeiende lezing. Hij 

behandelt het literair genre, de taal, de redactiegeschiedenis, inhoudelijke 

thema’s, recitatietechnieken, en leerstellingen die vanuit de koran zijn 

gegroeid. Hij situeert de koran in een breder godsdiensthistorisch  

 

Dinsdag 26 januari – 20.00 

uur -Kasteel van Schoten  

 

Jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering van 

HVV Schoten  
 
Op 26 januari om 20.00 uur 

organiseert HVV-Schoten zijn 

jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering in het Kasteel 

van Schoten . We bekijken dan de werking van het voorbije jaar, plannen 

een aantal nieuwe activiteiten en kiezen een bestuur.  

 

Nieuwe bestuursleden zijn natuurlijk heel erg welkom! Meer info bij 

voorzitter Els De Deken, tel.03.658.46.49 of info@hvv-schoten.be  

 
Dit jaar bieden wij de aanwezigen na de vergadering een extraatje aan: 

sinds kort is in de kasteelkelder een gelateria, een ijssalon gevestigd: 

“Mama Calinka”.  HVV trakteert daarom met ambachtelijk ijs, topkwaliteit 

verzekerd! 

 

Wie geen ijs of warme appeltaart met ijs lust bieden we koffie of thee, bier, 

wijn of frisdrank aan. 

 

Allemaal volledig gratis voor onze leden, maar wel graag een seintje als 

u er bij wil zijn: tel. 03.658.46.49 of info@hvv-schoten.be 

  

Lid worden van HVV Schoten? 
Voor 12 euro per jaar bent u al lid! 

Lidgeld stort u op 001-1777562-16 van HVV-ledenrekening 

IBAN BE72001-1777562-16 

BIC GEBABEBB Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen 

Met vermelding HVV Schoten 

U ontvangt een korting op een aantal inkomgelden én daar bovenop het 

tweemaandelijkse magazine “Het Vrije Woord” 

mailto:info@hvv-schoten.be


Maandag 15 februari (14 u) en dinsdag 16 februari (20 uur) 

Filmvoorstelling in De Kaekelaar 

 

PRIDE 

 
Zomer 1984. Margaret Thatcher is aan de macht en de Britse 

mijnwerkersbond staakt.  Tijdens de Gay Pride in Londen besluit een groep 

homoseksuele activisten geld op te halen voor de families van de stakende 

mijnwerkers.  Maar ze stuiten op een probleem: de vakbond lijkt gegeneerd 

hun steun te ontvangen.  De actievoerders laten zich echter niet uit het veld 

slaan en trekken in een klein busje naar een mijnwerkersdorp in Wales om 

hun donatie persoonlijk te overhandigen.  Hun komst zorgt voor 

opschudding en een kleurrijke cultuurclash. “Pride” is een onweerstaanbare 

feelgoodkomedie over verdraagzaamheid en solidariteit tussen twee totaal 

verschillende bevolkingsgroepen.   

 

“Pride is een heerlijke film waar zelfs de grootste chagrijn met een 

glimlach uit zal komen.” (Nu.nl) 

 

“Met zijn ‘Pride’ heeft regisseur Matthew Warchus een heerlijke film 

gemaakt die perfect past in het rijtje Britse working class-crowdpleasers, 

genre ‘Brassed Off’, ‘The Full Monty’ en ‘Billy Elliott’: een 

hartverwarmend -waargebeurd!- verhaal, een intelligent en grappig 

scenario, een cast volgepropt met Britse kwaliteitsacteurs (Imelda Staunton! 

Bill Nighy! Dominic West!) en uiteraard een spetterende soundtrack.” 

 

Tickets: 4 euro.  Reservaties: tel. 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be 

 

 

Donderdag 10 maart – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met Stijn Bruers 

 

“Weet wie je eet.  Over dierenrechten, vlees eten en 

veganisme” 
 

We hoeven geen vlees, geen dieren, geen dierlijke producten te eten. Het 

kan ook anders. 

Op een eigenzinnige en niet van humor gespeende wijze ontleedt en 

weerlegt Stijn Bruers alle - emotionele en rationele - argumenten van de - al 

dan niet goed menende - bourgondische omnivoor om toch maar zijn steak 

en spek te kunnen verorberen. Bruers toont aan dat het anders kan én moet. 

En neen, insecten zijn geen goed alternatief. Milieu, landbouwareaal, 

gezondheid, de toekomst van de wereldbevolking, er zijn wel 101 redenen 

om je te bekennen tot veganisme. En neen, dat is geen sekte, maar een 

volwaardig en ethisch verantwoord alternatief 

  

Stijn Bruers (1981) is doctor in de wetenschappen (theoretische 

natuurkunde en ecologie, KULeuven), doctor in de moraalwetenschappen 

(dierenethiek, UGent) en projectverantwoordelijke ecologische voetafdruk 

bij Ecolife vzw. Als activist zet hij zich reeds vele jaren in voor mens, dier 

en natuur. Zo is hij als vrijwilliger betrokken bij verschillende organisaties 

die werken op het vlak van ecologie, mensenrechten, dierenrechten, sociale 

rechtvaardigheid, vrede en natuurbescherming.  

 

Toegang: 3 euro (leden HVV 2 euro) Reservaties: tel. 03.658.46.49 of 

info@hvv-schoten.be 
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